
   

Nota de premsa 

 

 

Departament de Comunicació 
Núria Fernández 
93 496 45 00 
premsa@pimec.org 

   
PIMEC Vallès Occidental signa un conveni amb 

l’Ajuntament de Barberà del Vallès per impulsar el 
Programa de Suport a l’Empresa Familiar  

 

L’objectiu d’aquest programa és assegurar la continuïtat del negoci 

Barberà del Vallès, 23 de gener de 
2017. L’Ajuntament de Barberà del 
Vallès i PIMEC Vallès Occidental han 
establert un marc de col·laboració per 
impulsar el Programa de Suport a 
l’Empresa Familiar  al municipi. 
L’objectiu és ajudar les empreses en 
el moment de la successió en 
particular, i en general, davant de 
situacions que afectin la continuïtat 

del negoci. L’acord ha estat signat per l’alcaldessa de Barberà del Vallès , Sílvia Fuster , i el 
president de PIMEC Vallès Occidental , Francesc Elias.  

A Catalunya, més del 60% del teixit empresarial són  empreses familiars, la majoria de les 
quals no tenen planificada la successió en el moment que els actuals propietaris es jubilin, cosa 
que afecta la seva viabilitat i el seu posicionament davant proveïdors, clients i entitats financeres. 

PIMEC amb una dilatada experiència tant en l’empresa familiar com en la pime, desenvoluparà la 
seva metodologia de treball a Barberà del Vallès, mentre que el consistori promourà i difondrà 
aquest programa a través dels seus canals habituals amb la finalitat que arribi a les empreses.  

L'alcaldessa de Barberà del Vallès ha destacat la importància d'aquest conveni que garantirà "el 
relleu generacional de les petites i mitjanes empre ses barberenques ". "A la nostra ciutat 
portem a terme diferents accions per mantenir i cre ar ocupació i aquest nou servei facilitarà 
que totes aquelles empreses familiars puguin contin uar amb la seva activitat. Ens sentim 
orgullosos d'incloure aquest nou servei al catàleg municipal per donar suport a les nostres 
empreses perquè són part important de l’economia d’ un territori com a generadores 
d’ocupació ". 

Per la seva banda, el president de PIMEC Vallès Occidental s’ha mostrat satisfet “per seguir 
treballant de la mà del consistori en el marc del c onveni de col·laboració per garantir la 
competitivitat del teixit empresarial del municipi ”. En aquest context, ha ressaltat la importància 
de la “col·laboració públicoprivada per sumar esforços i g uanyar eficiència i eficàcia en el 
serveis a les empreses ”. Sobre el programa de Suport a l’Empresa Familiar, Francesc Elías ha 
manifestat que “hem de treballar per a la creació de noves empreses  però sobretot per 
garantir la continuïtat de les que ja existeixen ”.  

L’Ajuntament de Barberà del Vallès s’afegeix així al Programa de Suport a l'Empresa Familiar de 
PIMEC que, a través de consultoria experta i individualitzada, dóna suport a les pimes en la 
continuïtat de l’empresa familiar , la incorporació de nous membres, la retribució i l’estabilitat 
financera durant el procés, amb l’objectiu final d’assegurar la continuïtat dels negocis.  


